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Nota van de RMG aan het Overlegcomité

23ltu2g20

Aan de leden van het Overlegcomité,

Cc de leden van de IMC Volkgezondheid

Nu de piek van de tweede golf sedert enkele weken achter ons ligt en alle indicatoren een
gunstige trend tonen, met dalende aantallen van bevestigde gevallen, Covid-!.g
ziekenhuisopnames, ingenomen bedden op intensieve zorgen en sterfgevallen, neemt de hoop
op een versoepeling van de maatregelen bij de bevolking en overheid terug toe.

Het hoeft geen betoog dat de impact van deze tweede golf op het overbelaste
gezondheidszorgsysteem enorm was:

- Ziekenhuizen waren bezig de niet-dringende zorg die in de eerste golf was opgeschort, in te
halen en hebben deze opnieuw moeten uitstellen. Ook de vroegtijdige opsporing van
kankergevallen loopt achterstand op.

- De toestand in de ziekenhuizen was uitermate dramatisch: patiënten moesten worden
setransfereerd naar andere ziekenhuizen, tot zelfs in het buitenland waar gelukkig nog capaciteit
beschikbaar was.

- Besmettingen veroorzaakten een grotere personeelsuitval dan bij de eerste golf. Meerdere
initiatieven werden genomen om dit tekort zo goed mogelijk op te vangen; zelfs werd gedacht
aan het beroep doen op buitenlandse zorgverleners.

- Op een bepaald moment was België het zwaarst getroffen land van Europa met meer dan 1.600
nieuwe gevallen/14 dagen/100.000 inwoners.

- Terug werd de bezoekregeling in de zorginstellingen noodgedwongen aan banden gelegd, met
vereenzaminF en aantqslin8 van het mentaal welziin van de meest kwetsbaren, dit ondanks de
negatieve ervaringen in de eerste golf en de verwachtingsvolle beloftes.



Zoals na de eerste golf {zie bijlage) wil de RMG ook nu met klem waarschuwen voor een te snel
loslaten van de beperkqnde m?atregelen. De cijfers blijven hoog. Terug hebben we moeten
vaststellen dat strenge maatregelen nodig waren en ook hun nut getoond hebben.

De toestand in de ziekenhuizen blijft precair. Slechts eens de cijfers voldoende laag gedaald zijn,
kunnen voorzichtige gefaseerde versoepelingen worden doorgevoerd; daarbij moet absoluut
heel snel reactief worden bijgestuurd eens zich terug een stijgende trend voordoet. Dit is
essentieel wil men een collaps van ons zorgsysteem in de komende maanden vermijden. Stellen
dat het nu nipt was, zonder hier lessen uit te trekken, zou een grove onderschatting zijn. De
zorgsector kraakt in zijn voegen en verdient meer dan ons respect en waardering.

Naast testen en contacttracing moet met duidelijke regels tot coronaveilig handelen, strikte
handhaving en heldere communicatie efficiënt worden ingezet op het vermijden van sociale
vermenging tot en nadat een voldoende laag incidentiecijfer is bereikt.

Wij wensen u tenslotte te danken voor de aanhoudende inspanningen om deze COVID-1g-crisis
te bestrijden. De RMG zal zich blijven inzetten om de haar toegewezen rol verder te vervutlen in
een geest van constructieve samenwerking met alle partners.

Chief Medical Officer
Voorzitter Risk Management Group


